Arbetsgivaralliansen - Idrott

Ditt nya avtal
2016 2017

Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med
Arbetsgivaralliansen gällande branschavtal Idrott. Avtalet gäller
löner och allmänna anställningsvillkor och ger löneökningar i
nivå med övriga arbetsmarknaden.
Kollektivavtalet gäller från den 1 november 2016 till den 31 oktober 2017.
Löneökningar
Lönerna höjs med 2,5 procent, vilket motsvarar 590 kronor/månad vid heltid.
Lägstalöner
Lägstalönen för arbetstagare fyllda 20 år höjs den 1 april med 2,8 procent
vilket motsvarar 590 kr/mån vid heltid. Minimilönetabellen för ungdomar
ändras inte under avtalsperioden, men är du anställd och 16 år så får även
du en löneökning på 590 kr.
Ersättningar
Ersättningarna konsekvenshöjs också för ob, jour, beredskap och övertid.
(De olika ersättningarna höjs på ett sådant sätt att de garanterat
motsvarar 2,5 procent.)
Arbetsgrupper
Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som har i uppdrag att
undersöka förutsättningarna för ett branschanpassat avtal för rid- och
golfklubbar. Arbetsgruppen ska ha slutfört sitt arbete senast den 31 maj 2017.
Vill du veta mer om avtalet kontakta ombudsman Annica Nordström Sjödin:
annica.nordstrom@kommunal.se, 010-442 92 88, eller ombudsman
Jörgen Gustavsson: jorgen.gustavsson@kommunal.se, 010-442 70 67
Har du övriga frågor kontakta oss gärna via kommunal Direkt 010-442 70 00
Stort tack för alla avtalsförslag!
Kommunals krav byggde på medlemmarnas avtalsförslag. Över
50 000 medlemmar har engagerat sig i att lämna avtalsförslag i årets
avtalsrörelse. Det finns också fler sätt att påverka hur du har det på
jobbet. Läs mer på kommunal.se/paverka

Ju fler medlemmar vi är desto bättre kollektivavtal har
vi kraft att förhandla fram – då måste arbetsgivarna
lyssna på oss! Det är smart att vara medlem i Kommunal
Som medlem i Kommunal får du:
Verktygen och expertkunskapen för att påverka
Med Kommunal får du verktygen och kunskapen som behövs för att du
och dina arbetskamrater tillsammans ska kunna driva utveckling och
förbättringar på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om bättre
scheman, arbetskläder eller omklädningsrum. Det finns större
möjligheter att påverka än du kanske tror, och Kommunal är ditt
expertstöd.
Hemförsäkring och olycksfallsförsäkring
Ett mycket konkurrenskraftigt försäkringspaket ingår utan extra kostnad
i medlemsavgiften. I det får du bland annat en hemförsäkring och en
olycksfallsförsäkring som du annars behöver teckna separat. Du kan även
uppgradera och skräddarsy försäkringarna efter just dina behov.
Förhandlingshjälp och rättshjälp
Kommunal står på din sida. Du får hjälp att förhandla fram bra villkor,
till exempel när du har fått nytt jobb eller ska få ny lön. Men du får
också stöd om du skulle hamnar i konflikt på arbetsplatsen, till exempel
om du blir felaktigt uppsagd eller får en arbetsskada.
Medlemsförmåner och rabatter
Du kan ansöka om smarta medlemslån med låg ränta och som medlem
får du Kommunalkortet som är ditt medlemskort. Kommunalkortet är
laddat med erbjudanden på allt från resor, stugor, friskvård,
hemelektronik till hotell, glasögon och mycket mer.

Bli medlem direkt
kommunal.se/blimedlem
eller SMS:a ”kommunal” till 72456 så ringer vi upp dig.

Gå inte miste om viktig information
Lämna din e-post på kommunal.se/e-post

Följ oss på Twitter och Facebook
@FacketKommunal
facebook.com/facketkommunal
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